Chorzów, dnia 01.03.2022 r.

Regulamin Urodzinek w Jamie Bazyliszka
1.

Urodzinki w Jamie Bazyliszka to dodatkowy produkt Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka,
który jest płatny zgodnie z odrębnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej
www.legendia.pl.

2.

Uczestnicy urodzinek i opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu
oraz pozostałych regulaminów obowiązujących na terenie Legendii Śląskiego Wesołego
Miasteczka,
a
także
w
Jamie
Bazyliszka,
dostępnych
na
stronie
https://www.legendia.pl/info/regulaminy.

3.

Obowiązująca oferta:
•

•
•

•
•
•
•
•

4.

Loża w Jamie Bazyliszka na 2h w dniach działania Jamy Bazyliszka w dostępnych przedziałach
czasowych:
•
11:00 – 13:00,
•
14:00 – 16:00,
•
17:00 – 19:00,
Bilet dla dziecka, w tym poczęstunek (min. 10 dzieci): 55,00 zł
Poczęstunek:
•
Paluszki
•
Ciastka typu delicje
•
Popcorn
•
Mandarynka/ jabłko (do wyboru 1 owoc)
•
Chrupki kukurydziane smakowe
•
Cukierki
•
Mini galaretka z bitą śmietaną
•
Woda z cytryną w dzbanku
•
Lemoniada w dzbanku
Solenizant: 10,00 zł
Opiekunowie: 2 osoby gratis (w tym poczęstunek: kawa biała lub czarna + domowe ciasto)
Dodatkowi opiekunowie: 29,00 zł (w cenie: kawa biała lub czarna + domowe ciasto)
Animator: 120 zł (w cenie 3 pamiątkowe zdjęcia z urodzinek w ramce Legendii w prezencie dla
solenizanta)
Czapeczki, talerzyki, kubki

Ofertę urodzinową można rozszerzyć o dodatkowe elementy (np. produkty gastronomiczne,
prezent dla solenizanta itp.), po wcześniejszym zgłoszeniu takie życzenia w trakcie rezerwacji
urodzinek, zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie www.legendia.pl.

5. Poczęstunek w ramach oferty urodzinowej przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci będących
uczestnikami urodzin.
6. Minimalna liczba uczestników to 10 osób, jednakże do liczby tej nie wliczają się dzieci będące
gośćmi i posiadające Bilet Sezonowy 2022. W przypadku uczestnictwa w urodzinach dzieci
posiadających Bilet Sezonowy 2022, rezerwujący urodzinki zobowiązany jest do pokrycia
kosztów poczęstunku dla tychże dzieci zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku, gdy
grupa gości nie posiadających Biletu Sezonowego 2022 jest mniejsza niż regulaminowe 10
dzieci, rezerwujący urodzinki zobowiązany jest do uiszczenia pełnej odpłatności za liczbę
dzieci, których brakuje do pełnej minimalnej grupy 10 gości.
7.

Celem wstępnej rezerwacji terminu należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres
jamabazyliszka@legendia.pl. Potwierdzeniem przyjęcia wstępnej rezerwacji jest otrzymanie
wiadomości zwrotnej z akceptacją terminu na adres e-mail.

8. Celem rezerwacji terminu należy wpłacić zadatek w wysokości 100,00 zł brutto minimum
tydzień przed urodzinkami przelewem na dane, przesłane drogą mailową w odpowiedzi na
korespondencję dot. rezerwacji.
9. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
10. Obsługa Jamy Bazyliszka nie opiekuje się dziećmi w trakcie urodzin. Pełną odpowiedzialność
za dzieci i za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia mienia spowodowane przez dzieci
ponosi opiekun, a w przypadku jego braku, zamawiający urodzinki.
11. Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia ostatecznej liczby uczestników urodzinek
najpóźniej dzień przed planowanym terminem ich realizacji, najpóźniej do godziny 15:00.
Dokonanie zmiany liczby uczestników urodzinek po tym terminie, w przypadku mniejszej
liczby osób niż zawartej w formularzu zgłoszeniowym, skutkować będzie pełną odpłatnością
za usługę zgodnie z deklarowaną ilością osób, a w przypadku zwiększenia liczby osób
skutkować będzie pełną odpłatnością za faktyczną liczbę uczestników urodzinek przy czym
Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko zastrzega sobie, że dodatkowe osoby ponad zgłoszone w
formularzu zgłoszeniowym mogą nie móc skorzystać z zamówionego pakietu w pełni.
12. Zabrania się wnoszenia swoich posiłków i napojów, z wyjątkiem tortu urodzinowego, posiłków
i napojów dla dzieci do lat dwóch oraz posiłków i napojów podyktowanych specjalnymi
potrzebami żywieniowymi, jednakże taką konieczność należy zgłosić wcześniej na etapie
dokonywania rezerwacji urodzinek.

